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• A labdarúgó Európa-bajnokság második fordulóját követően mindössze három vá-
logatott jutott tovább az egyenes kiesési szakaszba, az olaszok, a belgák és a hollan-
dok várják leendő ellenfeleiket. A magyar válogatott szombaton bravúros döntetlent 
játszott Franciaországgal, így még van lehetősége továbbjutni a legjobb 16 közé.

Z Á T Y I  T I B O R

A z F csoport második fordu-
lójában, szombaton délután 
a magyar válogatott ismét 

a közel telt házas Puskás Arénában 
lépett pályára, ellenfele pedig a reg-
náló világbajnok Franciaország volt. 
Bátran játszott a magyar csapat, de a 
nagy helyzeteket a franciák alakítot-
ták ki, azonban Mbappéék nem tud-
ták bevenni Gulácsi kapuját. A félidő 
hosszabbításában felrobbant a sta-
dion, Sallai indította Fiolát, akiről 
kissé lemaradtak a védők, a kapuig 
meg sem állt, és hétről a jobb alsó-
ba lőtt. A szünetet követően a hát-
rányban lévő Franciaország emelte 
a tétet, Pogba lőtt mellé, Dembelé 
pedig a bal oldali kapufát találta el, 
érződött a pályán, hogy jön a francia 
gól. Erre a 66. percig kellett várni, 
egy magyar szabadrúgást követően 
a kapus Lloris indította Mbappét, aki 
középre passzolt, Orbán nem tudott 
felszabadítani, és Griezmann a há-
lóba bombázott. A végjátékban hő-
siesen védekeztek a magyarok, akik 
ezúttal is szívüket-lelküket kitették 
a pályára. Munkájuk gyümölcse 
egy pont lett, így a továbbjutásért 
játszhat a piros-fehér-zöld gárda a 
németek elleni meccsen. Ami vi-
szont egyáltalán nem lesz könnyű, 
hiszen az első fordulóban botladozó 
Mannschaft  feltámadt, a torna egyik 
legjobb meccsén 4–2-re verte a két 
öngólt is vétő Portugáliát. Cristiano 
Ronaldo szerezte meg a vezetést, ez-
zel tovább javította rekordját, már 12 
Eb-gólnál jár.

Akik már továbbjutottak

Az olaszok után a belgák is megvál-
tották a jegyet a nyolcaddöntőbe, 
igaz, keményen meg kellett dolgoz-
niuk a sikerért, a csereként beállt Ke-
vin de Bruyne vezérletével fordítot-
tak a dánok ellen. A csoportban ma 
késő este zárulnak a küzdelmek, 22 

órától Oroszország–Dánia és Finnor-
szág–Belgium mérkőzések lesznek. 
A második fordulóban még a hol-
landok jutottak tovább az egyenes 
kiesési szakaszba, hazai pályán két 
góllal verték az osztrákokat, a nyol-
caddöntőben a Puskás Arénában 
lépnek majd pályára a D, az E vagy 
az F csoport harmadik helyezettje 
ellen. A csoportkör utolsó fordulójá-
ban, ma 19 órakor Észak-Macedóni-
át fogadják, míg a második helyért 
Ausztria és Ukrajna küzd meg Buka-
restben.

Botladozó gigászok

A D csoportban két döntetlen szüle-
tett, a vb-ezüstérmes horvátok nem 
tudták legyőzni a cseheket, míg az 
angolok a britek rangadóján nem 
bírtak Skóciával, a londoni Wembley 

Stadionban nem született találat. A 
horvátoknak két forduló után mind-
össze egy pontjuk van, míg a cse-
hek továbbra is veretlenek, és közel 
állnak ahhoz, hogy bekerüljenek a 
nyolcaddöntőbe.

Az E jelzésű kvartettben is borult 
a papírforma, hiszen két fordulót kö-
vetőn a szlovákokat legyőző svédek 
vannak az élen, és nagyon közel van 
a továbbjutásuk. Ehhez viszont az 
utolsó fordulóban pontot kell szerez-
niük a lengyelektől. Lewandowskiék 
szombaton este küzdelmes meccsen 
tartották életben továbbjutási esé-
lyeiket, a spanyolokkal játszottak 
1–1-es döntetlent. A spanyolok a mér-
kőzésen büntetőt is rontottak, mind-
össze két pontjuk van, így az utolsó 
fordulóban Sevillában mindenkép-
pen meg kell verniük a továbbjutás 
küszöbén álló szlovákokat.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
F csoport, 2 forduló: Magyaror-
szág–Franciaország 1–1 (1–0), 
Puskás Aréna, Budapest, vezette Mi-
chael Oliver (angol), gólszerzők Fio-
la Attila (45+2.), Antoine Griezmann 
(66.) Magyarország: Gulácsi – Bot-
ka, Orbán, Szalai A. – Nego, Nagy 
Á., Kleinheisler (Lovrencsics, 84.), 
Schäfer (Cseri, 76.), Fiola – Szalai Á. 
(Nikolics, 26.), Sallai R. Szövetségi 
kapitány:  Marco Rossi. Franciaor-
szág: Lloris – Pavard, Varane, Kim-
pembe, Digne – Pogba (Tolisso, 76.), 
Kanté, Rabiot (Dembele, 57., Lemar, 
87.)– Griezmann, Benzema (Giroud, 
76.), Mbappé. Szövetségi kapitány: 
Didier Deschamps. Portugália–Né-
metország 2–4 (1–2), gólszerzők 
Cristiano Ronaldo (15.) és Diogo Jota 
(67.), illetve Rúben Dias (35., öngól), 
Raphaël Guerreiro (38., öngól), Kai 
Havertz (51.) és Robin Gosens (62.). 
A csoport állása: 1. Franciaország 4, 
2. Németország 3, 3. Portugália 3, 4. 
Magyarország 1.

B csoport:  Dánia–Belgium 1–2 
(1–0), gólszerzők Yussuf Poulsen 

(2.), illetve Thorgan Hazard (54.), 
Kevin De Bruyne (71.); Finnország–
Oroszország 0–1. A csoport állása: 
1. Belgium 6 pont, 2. Oroszország 
3, 3. Finnország 3, 4. Dánia 0. C 
csoport: Hollandia–Ausztria 2–0 
(1–0), gólszerzők Depay (11., bün-
tetőből), Dumfries (67.); Ukrajna–
Észak-Macedónia 2–1. A csoport 
állása: 1. Hollandia 6, 2. Ukrajna 3, 
3. Ausztria 3, 4. Észak-Macedónia 
0. D csoport:  Horvátország–Cseh-
ország 1–1 (0–1), gólszerzők Perisic 
(47.), illetve Schick (37., büntetőből); 
Anglia–Skócia 0–0. A csoport állá-
sa: 1. Csehország 4, 2. Anglia 4, 3. 
Horvátország 1, Skócia 1. E csoport:  
Svédország–Szlovákia 1–0 (0–0), 
gólszerző Forsberg (77., büntető-
ből); Spanyolország–Lengyelország 
1–1 (1–0), gólszerzők Morata (26.), il-
letve Lewandowski (54.). A csoport 
állása: 1. Svédország 4, 2. Szlovákia 
3, 3. Spanyolország 2, 4. Lengyelor-
szág 1. Az A csoport küzdelmei, az 
Olaszország–Wales és a Svájc–Tö-
rökország mérkőzések lapzárta után 
értek véget.

S zalai Ádám, a labdarúgó Euró-
pa–bajnokságon társrendező 

magyar válogatott csapatkapitánya 
jól érzi magát, és miután a szombati 
orvosi vizsgálatok során nem talál-
tak nála problémát, az éjszakát már 
Telkiben töltötte.

Szalait szombaton, a franciák el-
len 1–1-re végződött csoportmérkő-
zés 26. percében – még gól nélküli 
állásnál – kellett kényszerűségből 
lecserélni, mert szédült. A támadóról 
– aki a mérkőzés korábbi időszaká-

ban egy ütést kapott a fejére – Szabó 
Gergő, a válogatott sajtófőnöke az 
M4 Sport érdeklődésére elmondta: 
délután, illetve kora este alapos vizs-
gálatokon esett át, amelyek negatív 
eredményt mutattak nála, így a tá-
madó csatlakozott társaihoz, és késő 
este ugyan, de visszatért a válogatott 
központjába, Telkibe.

„Remélhetőleg a szakmai stáb 
rendelkezésre tud majd állni a né-
metek elleni találkozón” – mondta a 
nemzeti együttes egyik alapemberé-

ről. Hozzátette: már vasárnap reggel 
is beszélt Szalai Ádámmal, aki jól 
tudott aludni, nincsenek panaszai, 
és amennyire lehetséges, kipihente 
magát.

Marco Rossi szövetségi kapitány 
csapata két mérkőzés után 1 pont-
tal az F csoport utolsó helyén áll, 
de még van továbbjutási esélye. Az 
együttes a csoport zárófordulójában 
szerdán, Münchenben, a szintén 
társrendező németek vendégeként 
lép pályára.

Magyar ezüstérem a női vízilabda-világligában
A magyar válogatott ezüstérmet nyert a női vízilabda-világliga athéni 
szuperdöntőjében: Bíró Attila szövetségi kapitány együttese a szombati 
fináléban 14–8-ra kapott ki az olimpiai és világbajnok amerikai csapat-
tól. A magyar női válogatott – amely a 2016-os Európa-bajnokság óta 
először döntőzött világversenyen – története második érmét szerezte a 
világligában, 2004-ben ugyancsak a dobogó második fokára állhatott 
fel. Női világliga, döntő: Egyesült Államok–Magyarország 14–8 (4–2, 
2–1, 3–4, 5–1), gólszerzők: Seffens 4, Fattal, Musselman 3-3, Fischer 2, 
Hauschild, Williams 1-1, illetve Keszthelyi, Leimeter, Gurisatti 2-2, Antal, 
Rybanska 1-1. A 3. helyért: Oroszország–Kanada 10–8 . Az 5. helyért: 
Spanyolország–Görögország 12–9. A 7. helyért: Japán–Kazahsztán 18–
10. Az amerikai válogatott az eddig megrendezett 17 világliga-döntőből 
tizennégyen diadalmaskodott, és sorozatban a hetedik sikerét aratta.

• RÖVIDEN 

Szalai jól érzi magát, visszatért Telkibe

Az izgalmak csak most kezdődnek
Foci Eb: életben tartotta továbbjutási esélyeit a magyar válogatott

Világbajnokok nézik Fiola hátát. 
A MOL Fehérvár FC balhátvédjé-
nek találata egy pontot ért 
a magyar válogatottnak

▾  FORRÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS




